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ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΡΕΑΛ
Το ΑΠΟΕΛ, με την πρόκρισή
του στις 8 καλύτερες ομάδες
της Ευρώπης, δίνει την
ευκαιρία στο στάδιο ΓΣΠ να
φιλοξενήσει αγώνες αυτού
του γύρου για πρώτη φορά.

Σελίδα 12

Παναγιώτου
και Παρέλλης
γράφουν ιστορία
Από εκεί που έμειναν στην
περσινή σεζόν, δηλαδή τις
μεγάλες επιτυχίες, συνεχίζουν
και φέτος η Μερόπη
Παναγιώτου και ο Απόστολος
Παρέλλης! Καλύτερα δεν θα
μπορούσε να ανοίξει η σεζόν
για τους δύο αθλητές του ΓΣΠ,
αφού η Μερόπη κατέρριψε
το Παγκύπριο Ρεκόρ στα
1500 μ. κλειστού στίβου και
ο Απόστολος κατέρριψε
το Παγκύπριο Ρεκόρ στη
δισκοβολία. Αξιοσημείωτο για
τον Απόστολο είναι ότι κατείχε
και το προηγούμενο Ρεκόρ
στο άθλημα.

Σελίδα 7

Τρία χρόνια, δώδεκα τεύχη!
Πανηγυρική είναι η παρούσα έκδοση της τριμηνιαίας εφημερίδας μας, αφού με αυτό το τεύχος
συμπληρώνουμε τα δώδεκα και μαζί τρία χρόνια
παρουσίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η δωδέκατή μας έκδοση είναι δωδεκασέλιδη.
Η εφημερίδα μας είναι πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο του Συλλόγου μας που ενημερώνει τα μέλη,
τους αθλητές και τους προπονητές μας για όλες τις
εκδηλώσεις και τα επιτεύγματά μας. Παράλληλα,
«Τα Νέα του ΓΣΠ» έχουν εξελιχθεί σε μια σημαντική

έκδοση για το χώρο του κυπριακού στίβου. Μεταξύ
των αποδεκτών της εφημερίδας είναι αθλητικογράφοι καθώς και σχολεία και άλλοι οργανισμοί, από
τους οποίους λαμβάνουμε τα καλύτερα σχόλια.
Στόχος μας είναι χρόνο με το χρόνο να ενισχύουμε την έκδοση αυτή και να την αναβαθμίζουμε και
για αυτό το σκοπό ζητούμε και τη βοήθεια και τη
συμμετοχή όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν
στο όλο έργο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια».

Ξενάγηση στο αθλητικό κέντρο
Το επιβλητικό στέγαστρο του ποδοσφαιρικού σταδίου αλλά και του Εθνικού Σταδίου Στίβου είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του όλου συγκροτήματος του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ, στην είσοδο της Λευκωσίας.

Σελίδα 11
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γνωρίστε τους αθλητές μας

ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Καλοί οιωνοί για τη νέα σεζόν

Αγώνισμα:
1500 μ., 800 μ.
Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Μαρτίου 1991.
Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία.
Προπονητής: Σπύρος Σπύρου.
Ατομική επίδοση: 4.34.40, 2.09.25 (Ιούλιος
2011).
n Σπουδές/εργασία: Κλασικές Σπουδές και
Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (3ο
έτος).
n Μεγαλύτερες διακρίσεις: 2η θέση στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.
n Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Το όριο για
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23.

n
n
n
n
n

Αρκετά ενθαρρυντικά ξεκίνησε η φετινή σεζόν για την αθλήτρια του ΓΣΠ, στα 800 μ. και
στα 1500 μ., Ναταλία Ευαγγελίδου. Η νεαρή
αθλήτρια, με χρόνο 2.11.04, που είναι ατομική
επίδοση, πήρε τη δεύτερη θέση στα 800 μ.,
στις 22 Φεβρουαρίου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξήχθη στο
ΣΕΦ.
Με τη Ναταλία, η οποία βρίσκεται στο τρίτο
έτος των σπουδών της, είχαμε μια σύντομη
συνομιλία, για το ενημερωτικό δελτίο του ΓΣΠ.

•Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Ξεκίνησα τον αθλητισμό στην πέμπτη του δημοτικού από τις Ακαδημίες. Στη δευτέρα γυμνασίου, πήγα στον κύριο Σπύρο, με τον
οποίο προπονούμαι μέχρι σήμερα.
•Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό;
Αυτός που με παρότρυνε να ασχοληθώ με τον
αθλητισμό ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος με
συμβουλεύει και είναι πάντοτε δίπλα μου.
•Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Προπονούμαι οκτώ φορές την εβδομάδα.
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κάνω τη δύσκολή μου προπόνηση, δηλαδή το πρόγραμμα, και τις υπόλοιπες μέρες έχω τρέξιμο και
ασκήσεις ενδυνάμωσης.
•Ποιες ιδιαιτερότητες έχει η ζωή ενός
αθλητή;
Γενικότερα ένας αθλητής πρέπει ν’ ακολουθεί
υγιεινό τρόπο ζωής, δηλαδή να τρέφεται σωστά,
να μην ξενυχτά και να κοιμάται αρκετές ώρες
για να ξεκουράζεται. Η αποκατάσταση είναι
πολύ σημαντική για την απόδοση ενός αθλητή.
•Με τι σκοπεύεις να ασχοληθείς μετά τις
σπουδές σου;
Αφού πάρω το πρώτο μου πτυχίο, θα βρω κάποια σχετική απασχόληση ώστε να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, και θ’ αρχίσω το μεταπτυχιακό μου. Παράλληλα θα συνεχίσω τις προπονήσεις μου.
•Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;
Θαυμάζω τον προπονητή μου, Σπύρο Σπύρου, και τη γυναίκα του, Δώρα Κυριάκου, όχι
μόνο ως αθλητές αλλά και ως ανθρώπους. Είναι σπάνιοι και αισθάνομαι τυχερή που τους
γνώρισα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για
την αφοσίωση που μου δείχνουν καθημερινά
και για όλα όσα μου έμαθαν.

Συνεπής και υπομονετική
Η Ναταλία γυμνάζεται μαζί μου από τα 13
της. Η συνέπεια που έδειξε, από την πρώτη μέρα, στην προπόνησή της είναι αυτή
που τη βοήθησε να συγκαταλέγεται σήμερα στις καλύτερες αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων, όλων των εποχών, στην Κύπρο.
Η περσινή χρονιά ήταν η καλύτερη για τη
Ναταλία, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω
ότι τα καλύτερα έρχονται. Η αισιοδοξία
μου πηγάζει από το γεγονός ότι μαζί με τη
Ναταλία, που γυμνάζεται με συνέπεια, πειθαρχημένα και πολύ σκληρά, υπάρχει μια
πλειάδα αθλητριών οι οποίες με τον υγιή
συναγωνισμό που υπάρχει μεταξύ τους,
αφού γυμνάζονται μαζί, θα κάνουν ακόμη
καλύτερες επιδόσεις. Μαζί με τη Ναταλία
γυμνάζονται οι αδελφές Σοφοκλέους, η
Μερόπη Παναγιώτου και η Στέλλα Χριστοφόρου όταν βρίσκεται στην Κύπρο.
Είναι πολύ δύσκολες στιγμές για μένα
όταν η Ναταλία αγωνίζεται με όλες αυτές τις αθλήτριες που είναι πολύ φίλες και
πολύ δεμένες. Χαίρομαι με αυτή που κερδίζει αλλά στεναχωριέμαι για τις υπόλοιπες. Από αυτή τη δύσκολη θέση, όμως,
με βγάζουν οι ίδιες οι αθλήτριές μου, που
μέσα στον αγώνα αλλά και αμέσως μετά
συγχαίρουν και στηρίζουν η μία την άλλη.
Η Ναταλία πραγματικά στηρίζει όλους
τους αθλητές και βοηθά όπως μπορεί και
όπου μπορεί.
Για τον πολύ κόσμο οι επιδόσεις της αποτέλεσαν έκπληξη. Όχι όμως για μένα.
Ένα από τα πολλά προτερήματά της είναι η υπομονή. Όλα αυτά τα χρόνια δούλευε σκληρά για να πραγματοποιήσει τους
στόχους της τόσο στον αθλητισμό όσο και
στο σχολείο. Τα καταφέρνει περίφημα έως
τώρα και αυτό που της εύχομαι ολόψυχα είναι να συνεχίσει την ίδια προσπάθεια και να
πάει ακόμη πιο ψηλά με περισσότερες επιτυχίες τόσο στον αθλητισμό και στη μόρφωσή της όσο και στην προσωπική της ζωή.
Σπύρος Σπύρου
Προπονητής ΓΣΠ

Η Ναταλία μαζί με τον
προπονητή της Σπύρο Σπύρου.
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ΕΦΗ ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ-ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ

Πολυτάλαντη παρουσία
στο στίβο και στα γήπεδα
Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κυπριακού στίβου ήταν η Έφη ΜούζουρουΠενηνταέξ, η οποία από το 1976 μέχρι το
1985 αγωνιζόταν ως αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπρια (ΓΣΠ) και της
Εθνικής Ελλάδας. Σήμερα η κ. ΜούζουρουΠενηνταέξ εξακολουθεί να προσφέρει στον
αθλητισμό από τη θέση της ανώτερης λειτουργού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και τις ιδιότητές της ως προϊστάμενη Μαζικού Αθλητισμού, υπεύθυνη
του Προγράμματος Γυμναστών στην Εθνική
Φρουρά και αντιπρόεδρος στη Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητισμός Για Όλους TAFISA.
H κλίση της στον αθλητισμό είχε φανεί από
πολύ νωρίς, αφού σε ηλικία εννέα χρόνων
κέρδιζε μαθητικούς αγώνες στα αθλήματα
του μήκους και των 60 μέτρων. Το 1976, με
προετοιμασία μόλις ενός μηνός, είχε λάβει
μέρος στους Παγκύπριους Αγώνες καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στο δρόμο 400
μ. Ένα χρόνο αργότερα στους Παγκύπριους
Αγώνες καταλαμβάνει, στο ίδιο άθλημα, τη
δεύτερη θέση και το 1978 κατέρριψε το Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών και Νεανίδων, με
χρόνο 57.45. Το 1979 ήταν κάτοχος της Παγκύπριας Επίδοσης Νεανίδων στα 200 μέτρα

με 24.9 και κάτοχος του Πανελλήνιου Ρεκόρ
στα 400 μέτρα με 56.7! Κατά την αθλητική
της σταδιοδρομία κατέρριψε δύο φορές την
Πανελλήνια και οκτώ την Παγκύπρια Επίδοση.
Καλύτερή της επίδοση ο χρόνος 55.23 (27
Ιουνίου 1981). Διετέλεσε μέλος της Εθνικής
Ομάδας της Ελλάδας, μετέχοντας σε πέντε
αγωνίσματα (100 μ., 200 μ., 400 μ. και σκυταλοδρομίας 4 x 100 μ. και 4 x 400 μ.).
Εκτός από τις Πανελλήνιες και Παγκύπριες νίκες, αναδείχθηκε Βαλκανιονίκης το 1981 μετέχοντας στην ελληνική Εθνική Ομάδα σκυταλοδρομίας 4 x 100 μ.
Τιμήθηκε από διάφορους συνδέσμους και οργανώσεις μεταξύ των οποίων, το 1981, ο Σύλλογος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Ελλάδας
την τίμησε για τη σημαντική προσφορά της
στον ελληνικό αθλητισμό, η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου την ανακήρυξε αθλήτρια της
χρονιάς 1981, τιμήθηκε από τον ΓΣΠ για την
προσφορά της στο Σύλλογο και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη Βαλκανική
της νίκη.
Εργάστηκε ως προπονήτρια στίβου στον ΓΣΠ.
Άλλα αθλήματα
Εκτός από τα αγωνίσματα στίβου, ασχολήθη-

Βιογραφικό
Η Έφη Μούζουρου σήμερα είναι παντρεμένη με τον κ. Γιώργο Πενηνταέξ αναπληρωτή
διευθυντή του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και έχει δυο παιδιά, τον Κυριάκο, 25
χρόνων, δημοσιογράφο, και τη Μαγδαληνή, 20 χρόνων, αθλήτρια του ΓΣΠ στο μήκος.
Γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου 1961 στην Έγκωμη. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού ΤΕΦΑΑ Αθηνών, πτυχίου Ειδικότητας στον Κλασικό Αθλητισμό (1984) και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Αθλητισμού.
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κε επιτυχώς με την καλαθόσφαιρα και τη χειροσφαίριση. Στην καλαθόσφαιρα αγωνίστηκε
στον «Πρωτέα» Αθηνών, ομάδα Α’ Εθνικής
κατηγορίας, για τρία χρόνια.
Ως παίκτρια της χειροσφαίρισης αγωνίστηκε για 18 χρόνια σε διάφορες ομάδες στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Το 1980 αγωνίστηκε
με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας, στην
πρώτη γυναικεία ομάδα που δημιουργήθηκε,
σε διεθνείς συναντήσεις με γερμανικές, δανέ
ζικες και γιουγκοσλάβικες ομάδες. Στην Κύ
προ έπαιξε σε διάφορες ομάδες: ΑΤΙ, Cyprus
College, Philips College, Αστέρες Στροβόλου, Intercollege, Ανόρθωση και άλλες. Κερδίζοντας πολλά κύπελλα και πρωταθλήματα
διετέλεσε αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Κύπρου και αγωνίστηκε σε πολλές διεθνείς συναντήσεις.
Εργάστηκε ως προπονήτρια χειροσφαίρισης στην Ανόρθωση, όπου διακρίθηκε με
την ομάδα γυναικών καταφέρνοντας να περάσει στον Β’ Γύρο του Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου Πρωταθλητριών και να γράψει ιστορία στο άθλημα.

www.gsp.org.cy

αφιέρωμα

«Κυπριακό Ποδόσφαιρο
1900-1960»
Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-1960», που εξέδωσε
ο δημοσιογράφος-αθλητικός συντάκτης και
μέλος του ΓΣΠ Γιώργος Μελετίου.
Πρόκειται για ένα έργο μνημειώδες και μοναδικό στο είδος του, που καταγράφει τη διαδρομή του κυπριακού ποδοσφαίρου, από την
εμφάνισή του στο νησί, αρχές του 20ού αιώνα, έως την ανεξαρτησία της Κύπρου. Καταγράφει, συνολικά και όχι αποσπασματικά,
την «άγνωστη» και «ξεχασμένη» εποχή του
κυπριακού ποδοσφαίρου, παρουσιάζοντας
τα κυριότερα γεγονότα και στιγμές που σημάδεψαν τη συγκεκριμένη, ιδιάζουσα, 60χρονη
διαδρομή του (1900-1960), καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο κενό που υπήρχε έως
τώρα.
Στην πολυτελή και προσεγμένη έκδοση, 300
σελίδων περίπου -αποτέλεσμα πενταετούς
έρευνας του συγγραφέα-, ξετυλίγεται η ιστο-

ρία του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Με οδηγό και αδιάψευστο μάρτυρα του παρελθόντος τον φωτογραφικό φακό (δημοσιεύονται γύρω στις 450 φωτογραφίες πολλές από τις οποίες λήφθηκαν στο παλαιό και
ιστορικό στάδιο ΓΣΠ) ο αναγνώστης θα κάνει
ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο και θα συναντήσει το ιστορικό παρελθόν του κυπριακού ποδοσφαίρου. Θα γνωρίσει το «αλλιώτικο», το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο των περασμένων δεκαετιών και θα σχηματίσει σαφή
εικόνα της συγκεκριμένης εποχής. Παρουσιάζονται δεκάδες ομάδες που άφησαν εποχή, προπονητές με ατίμητο έργο, ποδοσφαιριστές που θαυμάστηκαν και άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο κυπριακό ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι, παράγοντες με τεράστια
προσφορά.
Στόχος και επιδίωξη της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να αναδείξει αυτό το σημαντικό

κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου, που
δυστυχώς βρίσκεται παραμελημένο και αφημένο στη γωνιά της ιστορίας και να συμβάλει
στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία, σε επιλεγμένα κεντρικά περίπτερα και από τον ίδιο
τον συγγραφέα Γιώργο Μελετίου (τηλ. επικοινωνίας 99686454) στην τιμή των €30.

Εικόνες από το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το παλιό στάδιο ΓΣΠ δημοσιεύονται στο βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-1960», του δημοσιογράφου-αθλητικού συντάκτη και μέλους του ΓΣΠ Γιώργου Μελετίου.
Με άδεια του συγγραφέα θα δημοσιεύουμε σε κάθε τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

Η πρώτη φωτογραφία
της σελίδας 131 είναι
από τα Χριστούγεννα
του 1947 όταν διεξήχθη
αγώνας του ΑΠΟΕΛ
με την ομάδα της
Ελληνικής Βασιλικής
Αεροπορίας (ΕΒΑ), ο
οποίος έληξε με νίκη
της ΕΒΑ με 4-2.

Η φωτογραφία των σελίδων 2 και 3 παρουσιάζει κατάμεστες από θεατές τις κερκίδες του παλιού και
ιστορικού σταδίου ΓΣΠ, τη δεκαετία του 1940.

Η δεύτερη φωτογραφία
της σελίδας 131 είναι
από αγώνα του ΑΠΟΕΛ
με την ΑΕΛ το 1948.
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Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι
Έφηβοι-Νεάνιδες για το 2011
8ος Παγκύπριος και
18ος Διεθνής Ανοικτός
Ημιμαραθώνιος
Η ΚΟΕΑΣ, o ΓΣΖ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δρομέων Κύπρου
«Περικλής Δημητρίου», διοργάνωσαν
στις 29 Ιανουαρίου τον 8ο Παγκύπριο και
18ο Ανοικτό Διεθνή Ετήσιο Ημιμαραθώνιο Pokka Coffee 21.098 μ. και Διεθνείς
Αγώνες Δρόμου 5 χλμ. - 2 χλμ. - 600 μ.
Pokka Coffee. Οι αγώνες έγιναν εις μνήμη των πρώην αθλητών του ΓΣΠ Άδωνη
Θεοχαρίδη και Ιωάννη Φαραζή.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγιναν
στην πλατεία Δημοκρατίας, στα Περβόλια Λάρνακας.
Οι αγώνες ήταν υπό την αιγίδα του
υπουργού Υγείας Σταύρου Μαλά και
τη στήριξη του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και του
ΟΠΑΠ. Η διαδρομή ήταν εγγεγραμμένη
στην IAAF και AIMS.
Ο Kassahun Achmet Jebel, του ΓΣΠ, στο
δρόμο 21.098 μ. πήρε την πρώτη θέση.
Στη Γενική Κατάταξη Ανδρών, στα 5 χιλιόμετρα, ο Ροδινός Σαζεΐδης, του ΓΣΠ,
πήρε την τρίτη θέση. Ο αθλητής του ΓΣΠ
Γρηγόρης Αριστοδήμου κατετάγη τρίτος
στο δρόμο 2000 χλμ. για παίδες από 9
έως 11 χρόνων.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε
στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στις 31 Ιανουαρίου,
τους κορυφαίους Έφηβους αθλητές και Νεάνιδες αθλήτριες για το 2011. Προτάθηκαν,
από 35 Ομοσπονδίες, 35 Έφηβοι και 27 Νεάνιδες.
Το έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απονεμήθηκε στην αθλήτρια του ΓΣΠ Λεοντία
Καλλένου (Στίβος-Άλμα εις Ύψος).
Μεταξύ των αθλητών που συμπεριλήφθηκαν
στην κατηγορία των ειδικών βραβεύσεων για
αθλητές που διακρίθηκαν ιδιαίτερα για τις
επιδόσεις και τις επιτυχίες τους τη χρονιά
που πέρασε ήταν και οι αθλητές του ΓΣΠ Μιχάλης Κλατσιάς (Στίβος) και Μερόπη Παναγιώτου (Στίβος).
Στην τελετή απονεμήθηκαν επίσης τα έπαθλα και διπλώματα στους καλύτερους έφηβους αθλητές και νεάνιδες αθλήτριες για
κάθε άθλημα σύμφωνα με την υπόδειξη της
αντίστοιχης Ομοσπονδίας. Αναλυτικά οι βραβευθέντες αθλητές είναι:
Ατομικά Αγωνίσματα
Καλύτερος Έφηβος Αθλητής: Μιχάλης
Κρασιάς (Γυμναστική)
Καλύτερη Νεάνιδα Αθλήτρια: Παναγιώτα
Ανδρέου (Σκοποβολή)
Έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος»: Λεοντία Καλλένου (Στίβος)
Έπαθλο «Πεύκιος Γεωργιάδης»: Ελένη
Πρατσή (Μοντέρνο Πένταθλο-Δίαθλο)
Βράβευση Ειδικών Ολυμπιακών: Γιώργος
Μαύρος & Έλενα Ευαγγέλου

Η απονομή στη
Λεοντία Καλλένου.

Ομαδικά Αθλήματα
Καλύτερος Έφηβος Αθλητής: Ανδρέας
Χριστοδούλου (Καλαθόσφαιρα)
Καλύτερη Νεάνιδα Αθλήτρια: Μανωλίνα
Κωνσταντίνου (Πετόσφαιρα)
Κατηγορία Ειδικών Βραβεύσεων
Πέτρος Χρυσοχός (Αντισφαίριση)
Αλέξης Αυγουστής (Ιστιοπλοΐα)
Όμηρος Ζάγκας (Κολύμβηση)
Γιώργος Καζάκος (Σκοποβολή)
Μιχάλης Κλατσιάς (Στίβος)
Μερόπη Παναγιώτου (Στίβος)
Βραβεία Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής 2011
Βραβείο ΔΟΕ 2011 «Γυναίκα και Αθλητισμός»: Ρούλα Κατσαμπή
Βραβείο ΔΟΕ 2011«Αθλητισμός και Κοινωνική Ευθύνη»: Πάρης Παπαέλληνας

Προετοιμασία στη Νότιο Αφρική

Τιμήθηκε το Ήθος και η Αθλητοπρέπεια

Ο δισκοβόλος του ΓΣΠ Απόστολος
Παρέλλης, ο σφυροβόλος του ΓΣΠ
Πέτρος Σοφιανός και ο αθλητής μήκους και τριπλούν του ΓΣΠ Ζαχαρίας Άρνος, μετέβησαν φέτος για προετοιμασία στη Νότιο Αφρική. Η προετοιμασία τους έγινε από τις 14 μέχρι
τις 29 Ιανουαρίου και συνοδεύονταν
από τον προπονητή του ΓΣΠ Κυριάκο
Βασιλειάδη.
Τις ίδιες μέρες στη Νότιο Αφρική
ήταν και αθλήτρια του ΓΣΠ, των 3000
μ. στιπλ, Ελπίδα Χριστοδουλίδου καθώς και άλλοι Κύπριοι αθλητές.

H αθλήτρια του ΓΣΠ Μαριάννα Ζαχαριάδη πήρε το βραβείο Ήθους για το 2011, ως
αθλήτρια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού
Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ).
Η βράβευση της αθλήτριας
του επί κοντώ έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο
της εκδήλωσης απονομής των
Βραβείων Ήθους 2011, που
διοργανώνουν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και η ΟΠΑΠ
Κύπρου Λτδ. Ο θεσμός αυτός μετρά 24 χρόνια παρουσίας. Στη φετινή τελετή απονεμήθηκαν 15 βραβεία και ένα ειδικό βραβείο.
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Ο Απόστολος Παρέλλης.

www.gsp.org.cy

Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ
από τον Απόστολο Παρέλλη

Ο Χρίστος Δημητρίου.

Δημητρίου και Καλλένου
πάνε Βαρκελώνη
Το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων, που θα διεξαχθεί στη
Βαρκελώνη, από 10 μέχρι 15 Ιουλίου, εξασφάλισαν ο Χρίστος Δημητρίου, στα 800 μ., σε
ημερίδα κλειστού στίβου που διεξήχθη στις 4 Φεβρουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στον Πειραιά και η Λεοντία Καλλένου στο ύψος με άλμα 1,82 μ. (2η) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξήχθη στο ΣΕΦ στις 22 Φεβρουαρίου.
Ο Δημητρίου πέτυχε χρόνο 1.51.84, που είναι ατομική επίδοση και Παγκύπριο Ρεκόρ
Εφήβων. Ο αθλητής του ΓΣΠ στις αρχές του 2012 είχε κερδίσει τα 6000 μ. εφήβων
στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, με 1.20.27 Στο ίδιο πρωτάθλημα
η Μερόπη Παναγιώτου του ΓΣΠ κέρδισε στα 3000 μ. νεανίδων με 11.20.00. Η Παναγιώτου, στα 3000 μ. Λυκείων, στο Παγκύπριο Μαθητικό Ανώμαλο Δρόμο, κέρδισε
την πρώτη θέση με 11.31.00.
Στην ημερίδα κλειστού στίβου, στις 4 Φεβρουαρίου, η Φλωρεντία Κάππα, στη σφαιροβολία είχε βολή 15 μ., που είναι ατομική επίδοση. Στην ίδια διοργάνωση ο Στέφανος Δαλίτης του ΓΣΠ, στα 60 μ. με εμπόδια είχε χρόνο 7.38, η Ναταλία Ευαγγελίδου, στα 800 μ.
είχε χρόνο 2.11.37 και η Γαβριέλλα Σοφοκλέους στα 400 μ. έφερε χρόνο 58.98.
Στις 22 Φεβρουαρίου, στο ύψος, η Λεοντία Καλλένου, με το 1,82 μ., πέτυχε, παράλληλα με την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, Παγκύπριο Ρεκόρ
Νεανίδων. Στους ίδιους αγώνες η Ελπίδα Χριστοδουλίδου στα 3000 μ. πέτυχε νέο
Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών με χρόνο 9.47.22 και κατέλαβε τη 2η θέση. Το προηγούμενο το κατείχε η ίδια με 10.05.50 και το είχε πετύχει το 2011. Στο ίδιο αγώνισμα
η Μερόπη Παναγιώτου σημείωσε χρόνο 10.06.33 (4η), επίδοση που είναι η καλύτερη
που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο αγώνισμα από νεάνιδα αθλήτρια.
Η Φλωρεντία Κάππα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, εξασφάλισε
πρώτη νίκη στη σφαιροβολία με 14,44 μ., στο τριπλούν ο Ζαχαρίας Άρνος με 15,97
μ. πήρε δεύτερη θέση, στα 800 μ. ο Χρίστος Δημητρίου με 1.51.98 πήρε την τρίτη
θέση και στα 800 μ. η Ναταλία Ευαγγελίδου με 2.11.04 πήρε τη δεύτερη θέση, που
είναι ατομική επίδοση.

«Tα Διαγόρεια»
Στις 24 Μαρτίου και ώρα 15:00 ο ΓΣΠ, με
την ευκαιρία της ένδοξης επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, διοργανώνει τους καθιερωμένους Επαρχιακούς Αγώνες Στίβου
«Tα Διαγόρεια», στη μνήμη του αείμνηστου
Διαγόρα Νικολαΐδη, πρώην προέδρου του
Συλλόγου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
15:00 Σφυροβολία Ανδρών – Γυναικών
15:00 Άλμα με Κοντάρι Ανδρών – Γυναικών
16:00 Δισκοβολία Ανδρών – Γυναικών

16:00 Άλμα εις Μήκος Ανδρών – Γυναικών
16:00 Άλμα σε Ύψος Ανδρών – Γυναικών
17:00 Σφαιροβολία Ανδρών – Γυναικών
17:00 Ακοντισμός Ανδρών – Γυναικών
17:00 80 μ. Ανδρών – Γυναικών
17:00 Άλμα Τριπλούν Ανδρών – Γυναικών
17:30 600 μ. Ανδρών – Γυναικών
17:45 150 μ. Ανδρών – Γυναικών
18:00 300 μ. Ανδρών – Γυναικών
18:15 3000 μ. Ανδρών – Γυναικών

Ο Απόστολος Παρέλλης απέδειξε για άλλη μία
φορά ότι είναι ο κορυφαίος Κύπριος δισκοβόλος! Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ, σε ημερίδα ρίψεων που διοργάνωσε η ΚΟΕΑΣ, στο Εθνικό
Στάδιο Στίβου, στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ,
φάνηκε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση,
πέτυχε 62,47 μέτρα και παράλληλα κατέρριψε
το δικό του Παγκύπριο Ρεκόρ!
Ο Απόστολος, με την επίδοσή του αυτή, δικαιούται να ελπίζει ότι θα πάρει το όριο για την
Ολυμπιάδα του Λονδίνου που είναι τα 63 μέτρα.
Εξάλλου, στην ίδια διοργάνωση ο Μιχάλης
Κλατσιάς, κάτοχος του Παγκύπριου Ρεκόρ Παμπαίδων, Παίδων και Εφήβων, με βολή στα
54,20 μέτρα, πέτυχε ατομικό ρεκόρ.
Ο Απόστολος Τσακκιστός πέτυχε ατομικό ρεκόρ με βολή στα 17,29 μ.
Ο Πέτρος Σοφιανός στη σφυροβολία πέτυχε
64,60 μ. O Μιχάλης Κολοκοτρώνης είχε βολή
στα 64,07 μ.

Παγκύπριο Ρεκόρ
η Μερόπη Παναγιώτου
Χρειάστηκαν να περάσουν
26 χρόνια για να καταρριφθεί το παγκύπριο ρεκόρ
στα 1500 μ. κλειστού στίβου. Αυτό το πέτυχε η Μερόπη Παναγιώτου του ΓΣΠ
με 4.28.64! Η επίδοση της
Παναγιώτου είναι Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών και
Νεανίδων. Την πέτυχε κατά
την πρώτη ημέρα (20 Φεβρουαρίου) του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ),
στον Πειραιά. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατείχε η Άντρη Αβραάμ του
ΓΣΕ από το 1986 με 4.29.03.
Η αθλήτρια του ΓΣΠ, που προπονείται με τον
Σπύρο Σπύρου, παλιό πρωταθλητή στα 800 μ.
και 1500 μ., δείχνει να είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Στον πρώτο αγώνα σε κλειστό που διεξήχθη επίσης στο ΣΕΦ, στις 4 Φεβρουαρίου, είχε πετύχει Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανίδων στο ίδιο αγώνισμα με 4.31.74.
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εκδηλώσεις

Σεμινάριο ΚΟΠ
για προπονητές
Άρχισαν τον Ιανουάριο στο συνεδριακό κέντρο και στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ τα
σεμινάρια προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Τα σεμινάρια αφορούν τα διπλώματα UEFA Α, Β, C και
UEFA Pro. Τα πρώτα έγιναν από
τις 16 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου
(UEFA C) και ακολούθησαν, από
τις 6 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου
τα σεμινάρια UEFA A (Combine
B & A) 1st Phase και από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 9 Μαρτίου τα
σεμινάρια UEFA B 2nd Phase.
Θα ακολουθήσουν:
• 23-27 Απριλίου, Goalkeeper
Cyprus B Licence / 2nd Phase
• 14-25 Μαΐου, UEAFA Pro 5th
Phase / Final Assessment
• 4-16 Ιουνίου, UEFA A
(Combine B & A) 2nd Phase
• 16-20 Ιουλίου, Refresh A-B-C
• 27 Αυγ-7 Σεπτεμβρίου, UEFA
A 1st Phase
• 24 Σεπ-12 Οκτωβρίου, UEFA B
• 22 Οκτ-2 Νοεμβρίου, UEFA
Elite Youth A Licence / New
Course
• 12-23 Νοεμβρίου, Cyprus A
Fitness / New Course
• 3-14 Δεκεμβρίου, UEFA C

Συνεδρίες του
ESSMA στο ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκαν, στις 24 και
25 Ιανουαρίου, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου του
ΓΣΠ, δύο συνεδρίες της ESSMA,
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Διαχείρισης Σταδίων & Ασφάλειας (European Stadium & Safety
Management Association).
Η μία συνεδρία αφορούσε το
15μελές Συμβούλιο της ESSMA,
του οποίου μέλος είναι ο διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης, και η δεύτερη αφορούσε τους Επικεφαλής Σταδίων.
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Παιδιά από την Ιαπωνία έμειναν στο Allegra
Ομάδα 25 παιδιών από την Ιαπωνία, μαζί με τους συνοδούς
τους, έμειναν για εννέα μέρες
στο ξενοδοχείο Allegra, στις
εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, τον περασμένο Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Τα παιδιά προέρχονταν
από οικογένειες που επλήγησαν
έντονα από τον καταστροφικό
σεισμό στη Φουκουσίμα και φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο από
την WFWP, τη Γυναικεία Ομοσπονδία για την Παγκόσμια Ειρήνη (Women’s Federation of
World Peace) και το υπουργείο
Εξωτερικών της Κύπρου.
Όπως ανέφερε σε ευχαριστήρια επιστολή της προς τη διεύθυνση του Allegra η αντιπρόεδρος της WFWP, Zoe Bennett,
τα παιδιά έφυγαν από την Κύπρο
με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η
κ. Bennett ευχαρίστησε όλο το

προσωπικό του Allegra για την
υπέροχη φιλοξενία τους.
Αθλητές
Εξάλλου, κατά τον Ιανουάριο
και Φεβρουάριο, στο Allegra
έμειναν οι κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι της Ελλάδας μαζί με
τους προπονητές τους. Οι Έλληνες αθλητές έκαναν την προετοιμασία τους πριν από αγώνες
στους οποίους θα διεκδικήσουν
στην πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το ερχόμενο καλοκαίρι.
Κατά την ίδια περίοδο στο
Allegra φιλοξενήθηκαν Αυστριακοί αθλητές της σφαίρας και του
ακοντίου οι οποίοι έκαναν την
προετοιμασία τους για την Ολυμπιάδα του Λονδίνου.
Μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα κάνουν την προετοιμα-

Κοπή της βασιλόπιττας του ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιττας για την Ακαδημία και
τους αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Δώρος
Ιωαννίδης, στην ομιλία του ευχήθηκε στους αθλητές να έχουν ανάλογες επιτυχίες με αυτές του
2011, χρονιά κατά την οποία αθλητές μας πέτυχαν σπουδαίες επιτυχίες με τα χρώματα του Συλλόγου και της Κύπρου. Δικαίως το 2011 ανήκε στον
ΓΣΠ, αφού με τις επιτυχίες των αθλητών του έκανε
όλους μας υπερήφανους. Ο κ. Ιωαννίδης ευχαρίστησε, επίσης, τους γονείς και τα παιδιά για το χρόνο που αφιερώνουν στους αγωνιστικούς χώρους
και τόνισε την αναγκαιότητα της άθλησης, αφού με
αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μεγαλώνουν σε υγιές περιβάλλον μακριά από τους κινδύνους της εποχής.
Μετά την κοπή της βασιλόπιττας οι νεαροί αθλητές του Συλλόγου, αφού πήραν τα δώρα που τους
προσέφερε ο Σύλλογος, είχαν την ευκαιρία να
ασχοληθούν με δραστηριότητες και παιγνίδια που
οργάνωσαν οι προπονητές της Ακαδημίας.

σία τους στις εγκαταστάσεις του
ΓΣΠ οι Κύπριοι αθλητές Ελένη
Αρτυματά και Πάνος Ιωάννου
και Πολωνοί πρωταθλητές της
σφαίρας και του δίσκου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τρίτη
συνεχή χρονιά Γερμανοί αθλητές της σφαίρας, του δίσκου
και του ακοντίου θα μείνουν
στο Allegra όπου θα προετοιμαστούν για αγώνες στους οποίους θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς.
Οι Γερμανοί αθλητές θα έρθουν
στην Κύπρο σε τρεις ομάδες.
Ποδόσφαιρο
Το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να διαμένει
στο Allegra πριν από κάθε αγώνα του για το Πρωτάθλημα Κύπρου αλλά και πριν από κάθε
εντός έδρας αγώνα του για το
Champions League.

www.gsp.org.cy

Η επιστροφή της
Στέλλας Χριστοφόρου

Πρώτη αθλητική ημερίδα Ακαδημιών ΓΣΠ
Με τεράστια επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου η πρώτη αγωνιστική δραστηριότητα της τρέχουσας περιόδου των αθλητών των Ακαδημιών του
Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια».
Περισσότεροι από 100 αθλητές, ηλικίας 10-12 ετών, συναγωνίστηκαν μεταξύ
τους στους δρόμους των 75 μ. και 600 μ.
ή 1000 μέτρων και στο άλμα εις μήκος.
Οι νεαροί αθλητές, με ενθουσιασμό,
πείσμα, πειθαρχία και αγωνιστικότητα,
παρουσίασαν τον καλύτερό τους εαυτό,
δίνοντας ταυτόχρονα υποσχέσεις για περαιτέρω αγωνιστική βελτίωση. Παράλληλα
ανανέωσαν το ραντεβού με τους συναθλητές και φίλους τους για την επόμενη
ημερίδα που θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2012 όπου και θα αγωνιστούν στο άλμα
εις ύψος, εμπόδια και στη ρήψη μπάλας.
Οι δύο αυτές ημερίδες, πέρα από την

πρακτική εφαρμογή όλων όσων διδάσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από τους προσοντούχους προπονητές του Συλλόγου, σκοπό έχουν να
ετοιμάσουν τους νεαρούς αθλητές για
τους Επαρχιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου 2012. Στη
συνέχεια οι διακριθέντες αθλητές κάθε
αγωνίσματος θα μετρήσουν τις δυνάμεις
τους συναγωνιζόμενοι τους αντίστοιχους
ταλαντούχους αθλητές των άλλων επαρχιών, στους Παγκύπριους Αγώνες που θα
γίνουν στη Λεμεσό στις 5 Μαΐου 2012.
Το σημαντικότερο είναι ότι τα νεαρά
βλαστάρια των Ακαδημιών του ΓΣΠ
τόσο στην αγωνιστική ημερίδα όσο και
στις προπονήσεις δίνουν ενθαρρυντικά
μηνύματα για την ανάπτυξη και διάδοση
του κλασικού αθλητισμού στην ευρύτερη
περιοχή της Λευκωσίας.

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η πρωταθλήτρια του ΓΣΠ Στέλλα Χριστοφόρου στα 800
μ., στο πλαίσιο του SEC Indoor Track & Field
Championships. Η Στέλλα, μετά τον τραυματισμό της το περασμένο καλοκαίρι, που την
κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τον
Νοέμβριο, επέστρεψε πετυχαίνοντας επίδοση
2.09.93. Η Στέλλα τερμάτισε στη 10η θέση
στον συγκεκριμένο αγώνα.

Η Ακαδημία Περατικού στο ΓΣΠ
Στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου του
ΓΣΠ προπονούνται οι μαθητές της ποδοσφαιρικής Ακαδημίας Νικόλα Περατικού. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στο βοηθητικό στάδιο ποδοσφαίρου ενώ χρησιμοποιούνται
και άλλες αίθουσες για θεωρητικά μαθήματα.

Cyprus Womens Cup
Για άλλη μία χρονιά το στάδιο ΓΣΠ φιλοξένησε αγώνες του ποδοσφαιρικού
τουρνουά Cyprus Womens Cup (www.
cypruswomenscup.com), το οποίο έχει
καταστεί θεσμός. Το τουρνουά διεξήχθη
από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου και σ’ αυτό συμμετείχαν 12 γυναικείες
εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Νότιος Αφρική, η Νότιος Κορέα,
η Νέα Ζηλανδία, η Γαλλία και η Αγγλία.
Το τουρνουά διοργανώνεται από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Σκοτίας,
της Ολλανδίας και της Αγγλίας σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο Erinor στη
Λάρνακα και στηρίζεται από τους δήμους
Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου και από το

Στο ΓΣΠ Εσθονός πρωταθλητής

Τουριστικό Συμβούλιο Λάρνακας.
Στο ΓΣΠ έγιναν οι αγώνες ΓαλλίαςΕλβετίας (3 - 0) και Αγγλίας-Φινλανδίας
(3 - 1), στις 28 Φεβρουαρίου και οι αγώνες Σκοτίας-Ολλανδίας (2 - 1) και ΙταλίαςΚαναδά (1 - 2) την 1η Μαρτίου.

Στην Κύπρο βρισκόταν τον περασμένο Φεβρουάριο ο Εσθονός πρωταθλητής της δισκοβολίας Aleksander Tammert. Κατά τη διαμονή
του, ο 38χρονος Tammert προπονήθηκε στο
ΓΣΠ. O Tammert κέρδισε χρυσό μετάλλιο
στην Πανεπιστημιάδα του Πεκίνου το 2001 και
χάλκινα μετάλλια στην Ολυμπιάδα της Αθήνας
το 2004 και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
το 2006. Η καλύτερή του βολή ήταν 70,82 μ.
και την πέτυχε τον Απρίλιο του 2006.
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Ακαδημίες ποδοσφαίρου: αναγκαιότητα
στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
Του Μάριου Α. Χρίστου*
Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι βέβαιο πλέον ότι η ανάδειξη κορυφαίων ποδοσφαιριστών
σχετίζεται κυρίως με την ποιοτική και συστηματική δουλειά
στις αναπτυξιακές ηλικίες.
Τα οφέλη από την εύρεση και
ανάπτυξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών οδήγησαν στη
δημιουργία ακαδημιών ή Κέντρων Υπεροχής (Centers of
Excellence) σε όλο τον κόσμο.
Οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, στην προσπάθειά
τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να διακρίνονται, επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά
στις ακαδημίες, έτσι ώστε να
εξασφαλίζουν τη συνεχή ανάδειξη ολοκληρωμένων ποδοσφαιριστών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ετήσιο κόστος των
ακαδημιών για τη FC Barcelona

ανέρχεται περίπου στα €5
εκατ., για την Inter και τη Sao
Paolo FC στα €3,5 εκατ., ενώ
για τον Ajax FC ανέρχεται στα
€2 εκατ.
Οι επενδύσεις των περισσότερων συλλόγων στοχεύουν
όχι μόνο στη μείωση των δαπανών για αγορά ποδοσφαιριστών, αλλά και στην αύξηση
των εσόδων τους από την πώληση ταλαντούχων ποδοσφαιριστών σε άλλες ομάδες. Σύμφωνα με στοιχεία, η επίτευξη
των παραπάνω στόχων είναι
εφικτή με την ανάδειξη έστω
και ενός ή δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών κάθε έξι χρόνια. Βασικές προϋποθέσεις για
αυτό αποτελούν η ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων και
η στελέχωση των ακαδημιών με
έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό (προπονητές, εργοφυσιολόγοι, διατροφολόγοι, ψυχο-

Η προετοιμασία ταλαντούχων ποδοσφαιριστών
δεν έχει τεράστια σημασία μόνο για τους
συλλόγους, αλλά είναι και εθνική υπόθεση

λόγοι, sport managers, scouts,
γιατροί, εκπαιδευτικοί κ.ά.). Σε
κάθε τέτοια περίπτωση προετοιμάζονται ποδοσφαιριστές
που είναι τεχνικοτακτικά άρτιοι, φυσιολογικά καλλιεργημένοι
και συναισθηματικά ώριμοι όχι
μόνο για τη διεκδίκηση θέσης
στην Α’ ομάδα αλλά και για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων
της ζωής μετά την αθλητική καριέρα. Σ’ αυτό συμβάλλει το κλίμα «δουλειάς» που επικρατεί
στις ακαδημίες, το οποίο προτρέπει τα παιδιά να παίζουν και
να ασκούνται, να διασκεδάζουν
και να εκτονώνονται ενώ ταυτόχρονα επιμορφώνονται και κοινωνικοποιούνται.
Πιθανόν οι ακαδημίες ποδοσφαίρου να μην προσφέρουν
σε όλους τη δόξα του επαγγελματία πρωταθλητή, σίγουρα όμως προσφέρουν αδιακρίτως καλή φυσική κατάσταση
και υγεία, ενώ παράλληλα επιδρούν θετικά στον ψυχισμό των
νεαρών αθλητών.
Η προετοιμασία ταλαντούχων
ποδοσφαιριστών δεν έχει τεράστια σημασία μόνο για τους
συλλόγους, αλλά είναι και εθνική υπόθεση. Συνεπώς, όλοι οι
φορείς (σύλλογοι, ομοσπονδία
και κράτος) οφείλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την
ποιοτική αναβάθμιση των ακαδημιών ποδοσφαίρου.
* PhD, Εργοφυσιολόγου, Υπεύθυνου Ποδοσφαίρου Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού
Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) του ΚΟΑ
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Μαθητικοί και
φοιτητικοί αγώνες
Όλο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στο
Εθνικό Στάδιο Στίβου, στο αθλητικό
κέντρο του ΓΣΠ, θα διεξάγονται μαθητικοί και φοιτητικοί αγώνες στίβου.
Ήδη στις 8 και 9 Μαρτίου διεξήχθηκαν
οι Παγκύπριοι Αγώνες Γυμνασίων ενώ
στις 15 και 16 Μαρτίου θα διεξαχθούν
οι Παγκύπριοι Αγώνες Λυκείων.
Από τις 19 μέχρι τις 22 Μαρτίου, στις 28
και 29 Μαρτίου θα γίνουν στο ΓΣΠ οι
Περιφερειακοί Αγώνες Δημοτικών Σχολείων. Στις 31 Μαρτίου θα γίνουν οι
Αγώνες του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ).
Στις 2, 3 και 5 Απριλίου θα φιλοξενηθούν Παγκύπριοι Αγώνες Γυμνασίων
και Λυκείων, στις 26 και 30 Απριλίου
Περιφερειακοί Αγώνες Δημοτικών και
στις 27 Απριλίου Φοιτητικοί Αγώνες.

Σεμινάριο γυμναστών
υπουργείου Παιδείας
Για άλλη μία χρονιά το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποίησε
στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ το σεμινάριό του για γυμναστές. Το σεμινάριο έγινε στις 24 Ιανουαρίου και στις 14
Φεβρουαρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΓΣΠ παραχωρεί πάντοτε δωρεάν το συνεδριακό του
κέντρο για τα σεμινάρια αυτά.

www.gsp.org.cy

ξενάγηση στο αθλητικό κέντρο

Στέγαστρο Σταδίου
Το μεγάλο στέγαστρο του ποδοσφαιρικού σταδίου αλλά και του Εθνικού
Σταδίου Στίβου, έγινε από την αρχή της ανέγερσης του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ το σήμα κατατεθέν του. Ένα μικρό θαύμα της μηχανικής,
το αεροδυναμικό σχήμα του στεγάστρου πήρε τη θέση του στο λογότυπο
του αθλητικού κέντρου.
Στην πραγματικότητα το στέγαστρο εξυπηρετεί τρεις χώρους του αθλητικού κέντρου αφού στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του σταδίου ποδοσφαίρου και του Εθνικού Σταδίου Στίβου δημιουργεί μια στεγασμένη στοά, η
οποία δεν εξυπηρετεί μόνο τους φιλάθλους που προσέρχονται στα στάδια αλλά δίνει την ευχέρεια στον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια»
να την αξιοποιεί και για πολλές άλλες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις κτλ.
Εντός της στοάς που δημιουργεί το στέγαστρο είναι οι είσοδοι επισήμων και ορισμένων προνομιούχων κερκίδων, όπως και οι είσοδοι προς
τις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου Στίβου. Επίσης η στοά περιέχει εκθεσιακούς χώρους, καφετερία, αίθουσα συνεδριάσεων και καταστήματα.
Για την κατασκευή του στεγάστρου οι σχεδιαστές του έλαβαν υπόψη πολλά χαρακτηριστικά της περιοχής και του χώρου των σταδίων, όπως η ταχύτητα των ανέμων και το σχήμα των κερκίδων, αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων όπως η συσσώρευση χαλαζιού ή χιονιού αλλά και το κτύπημα ανεμοστρόβιλου (έχουν κατασκευαστεί αεριζόμενα διαμπερή τμήματα –vented– για εκτόνωση της υπερβολικής στιγμιαίας άνωσης).
Η επιφάνεια του στεγάστρου είναι 5500 m2.
Ένας εκ των σχεδιαστών του σκέπαστρου, ο κ. Λύσανδρος Κυριακού,

μας μίλησε για το έργο:
• Ποιος σχεδίασε το σκέπαστρο;
Ο σχεδιασμός του σκέπαστρου αλλά και ολόκληρου του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ έγιναν από τον αρχιτέκτονα Θεοχάρη Δαυίδ του Γραφείου Αρχιτεκτόνων/Πολιτικών Μηχανικών THEO. DAVID ARCHITECTS
+ KAL ENGINEERING. Ο στατικός σχεδιασμός είναι των πολιτικών μηχανικών Άθου Κυριακού και Λύσανδρου Κυριακού του ιδίου γραφείου
(TDA+KAL). Οι αρχιτέκτονες/πολιτικοί μηχανικοί TDA+KAL είχαν κερδίσει το πρώτο βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Νέο Στάδιο
ΓΣΠ το 1993. Η μελέτη του έργου διήρκησε δύο έτη.
• Πόσο καιρό πήρε να κατασκευαστεί;
Η κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου με τα γήπεδα άρχισε το 1996 και
αποπερατώθηκε τον Οκτώβριο του 1999 όπου έγιναν και τα εγκαίνια. Η
ανέγερση του στεγάστρου διήρκεσε ένα χρόνο, κατά το 1998.
• Ποια εταιρεία το κατασκεύασε;
Ο εργολάβος που κατασκεύασε το Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ ήταν οι
A. PANAYIDES CONTRACTING LTD και ο εξειδικευμένος υπεργολάβος για την κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου ήταν οι E.& C.& C.
PARASKEVAIDES (steel works) LTD.
• Πόσο κόστισε η κατασκευή του;
Το κόστος ολόκληρου του Αθλητικού Κέντρου περιλαμβανομένων
και των χώρων στάθμευσης ανήλθε συνολικά στις Λ.Κ. 11.000.000,00
(€18.800.000,00), ενώ το συνολικό κόστος του μεταλλικού στεγάστρου
ανήλθε στις Λ.Κ. 670.000,00 (€1.145.000,00).
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Στο ΓΣΠ γράφεται ιστορία!
Η σεζόν 2011-2012 γίνεται ορόσημο στην ιστορία
του κυπριακού, αλλά και του ευρωπαϊκού, ποδοσφαίρου με τους άθλους του ΑΠΟΕΛ στη διοργάνωση του Champions League. Το βράδυ της 7ης
Μαρτίου μέχρι και τα ξημερώματα της επόμενης
μέρας (λόγω του ότι ο αγώνας κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι), στο ποδοσφαιρικό στάδιο
του ΓΣΠ δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι έζησαν την
πραγματοποίηση ενός ονείρου, με την πρόκριση
στους 8 της διοργάνωσης επί της γαλλικής Λιόν.
Το ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με την κλήρωση της 16ης
Μαρτίου, θα αντιμετωπίσει για τα προημιτελικά
του Champions League τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο
πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα
πραγματοποιηθεί στο ΓΣΠ, στις 27 του Μάρτη,

ημέρα Τρίτη, ενώ ο επαναληπτικός στο «Μπερναμπέου» θα διεξαχθεί στις 4 του Απρίλη ημέρα Τετάρτη.
Είναι η πρώτη φορά στα 13 χρόνια που λειτουργεί
το νέο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ (αλλά και η πρώτη φορά για κυπριακό γήπεδο) που φιλοξενούνται
αγώνες της προημιτελικής φάσης της κορυφαίας
διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στις 7 Μαρτίου κόπηκαν στο ΓΣΠ 22.701 εισιτήρια, από τα
οποία τα 290 ήταν από φιλάθλους της Λιόν. Ο
αριθμός αυτός των εισιτηρίων είναι ρεκόρ για
το ΓΣΠ (το προηγούμενο είχε γίνει στον αγώνα
με τη Σαχτάρ, για τους ομίλους του Champions
League, στις 6 Δεκεμβρίου 2011 – 22.537).

Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας
Από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο ΓΣΠ 17 αγώνες για το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας.
Στις 7 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την ΑΕΚ και στις 9 Ιανουαρίου η Ομόνοια τον Άρη, για
την 15η αγωνιστική. Στις 16 Ιανουαρίου το ΑΠΟΕΛ έπαιξε με τον Ολυμπιακό για την 16η αγωνιστική.
Για την 17η αγωνιστική η Ομόνοια αντιμετώπισε την Ανόρθωση στις 21 Ιανουαρίου. Για την 18η
αγωνιστική, στις 28 Ιανουαρίου, ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Εθνικό Άχνας και στις 29 Ιανουαρίου,
το ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα. Στις 5 Φεβρουαρίου η Ομόνοια φιλοξένησε την Αναγέννηση, για τη
19η αγωνιστική. Για την 20ή αγωνιστική το ΑΠΟΕΛ αντιμετώπισε τον Εθνικό, στις 10 Φεβρουαρίου
ενώ στις 11 Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Στις 18 Φεβρουαρίου, για την 21η αγωνιστική, η Ομόνοια αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Για την 22η αγωνιστική, στις 25 Φεβρουαρίου, ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Αλκή και στις 26 Φεβρουαρίου το ΑΠΟΕΛ με
τη Νέα Σαλαμίνα. Στις 4 Μαρτίου έγινε ο αγώνας Ομόνοιας-Εθνικού για την 23η αγωνιστική.
Στις 11 Μαρτίου ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ την Ένωση Νέων Παραλιμνίου
(στις 12 Μαρτίου) για την 24η αγωνιστική. Για την 25η αγωνιστική η Ομόνοια φιλοξένησε την Ένωση
Νέων Παραλιμνίου (Σάββατο 17 Μαρτίου). Την Παρασκευή 23 Μαρτίου (16:00) θα γίνει το ντέρμπι
ΑΠΟΕΛ-Ομόνοιας, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος. Το
ίδιο Σαββατοκύριακο ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ερμή. Οι αγώνες για τα play off αναμένεται
να αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της
Παρασκευής 24 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ,
η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κύπρου στο ποδόσφαιρο.
Στο θεσμό αυτό συνεχίζουν δύο
ομάδες που έχουν έδρα τους το
ΓΣΠ, η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός. Η
Ομόνοια αγωνίστηκε στο ΓΣΠ στις 14
Μαρτίου με τον Ερμή Αραδίππου (6-0)
και ο Ολυμπιακός θα παίξει, στις 21
Μαρτίου, με τον Εθνικό Άχνας.
Στη Β’ Φάση του Κυπέλλου είχαν
αγωνιστεί και οι τρεις ομάδες που
έχουν έδρα τους το ΓΣΠ, όμως το
ΑΠΟΕΛ αποκλείστηκε από την ΑΕΛ. Ο
εντός έδρας αγώνας του ΑΠΟΕΛ με
την ΑΕΛ είχε διεξαχθεί στις 25 Ιανουαρίου. Η Ομόνοια στη Β’ Φάση είχε
αποκλείσει τη Νέα Σαλαμίνα. Στο ΓΣΠ
οι δύο ομάδες είχαν αγωνιστεί την 1η
Φεβρουαρίου. Ο Ολυμπιακός, στη Β’
Φάση, είχε αποκλείσει την Ομόνοια
Αραδίππου. Τον εντός έδρας αγώνα του τον είχε δώσει στις 8 Φεβρουαρίου.

Εθνική Κύπρου
Τον αγώνα της Εθνικής Κύπρου με
την Εθνική Σερβίας φιλοξένησε στις
29 Φεβρουαρίου το στάδιο ΓΣΠ. Ο
αγώνας ήταν φιλικός και ήταν για το
Διεθνές Τουρνουά Εθνικών Ομάδων
που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΚΟΠ.
Στο τουρνουά συμμετείχαν επίσης η
Αρμενία και ο Καναδάς.
Η Εθνική Κύπρου θα δώσει, στις 11
Σεπτεμβρίου 2012, τον πρώτο εντός
έδρας αγώνα της, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με
αντίπαλο την Ισλανδία. Δεν έχει ακόμα οριστεί το γήπεδο που θα φιλοξενήσει αυτόν τον αγώνα.

